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  مواقف مختارة من كتب التراث

  )∗(عبد الكريم األشتر. د
-١-  

  ّفي أدب السفسطة
  ) للجاحظ))البخالء((من كتاب (

وهي تعين، يف مواطن . )١(شاعت يف العصر العباسي نزعة السفسطة
ّاجلدل، متويه احلقيقة وتضليل اخلصم عنها باالستدالل املوجه أو القياس 

ّكار البديهيات أو التالعب مبا تقره احلواس، ًوتنصرف غالبا إىل إن. الباطل
أقوى طرق املعرفة املباشرة، إذ ميكن أن تقع املماراة يف ما ميسك به العقل أو 
ّيستدل عليه، ولكنها ال تقع يف ما تراه العني أم متسك به اليد، مما ال تقصر  ّ

  .احلواس يف إدراكه
ّتاب فإذا أراد صاحب السفسطة، أو من يذهب مذهبه من الك

ّواملفكرين، أن يدل على قدرته الفكرية أو البيانية، قصد إىل ما اجتمع الناس 
ّعلى اإلقرار بصحته حىت صار يف مرتبة احلقيقة الشائعة، فأخذ ينقضه ويرتب 
ًأدلته يف نقضه ترتيبا يوقع يف الظن االرتياب فيه أول األمر، حىت ينتهي إىل 

وي، فيما يذهب إليه، حبوادث ومواقف وقد يستق. ّرده، أو إىل اإلقرار بضده

                                                            
ًباحث وحمقق سوري، وأستاذ األدب احلديث والنقد يف جامعة دمشق سابقا، ) ∗(

 .وعضو مراسل يف جممع اللغة العربية بدمشق
ّقياس مموه يركب من الومهيات، إلفحام اخلصم وإسكاته ) ١( ُ  ).من اليونانية(َّ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٢٦  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

وصيغ وأقوال، ينتزعها من احلياة أو من التاريخ أو من اللغة وتراثها، ويفسرها 
ّتفسريا خيلب العقل ويعطل قدرته على التمييز الدقيق ِ

ً.  
* * *  

ُوينسب إليه . وقد ذهب اجلاحظ هذا املذهب يف بعض رسائله وكتبه
يقوم كله على إثبات بعض احلقائق الفكرية ، )احملاسن واألضداد(كتاب امسه 

أو االجتماعية أو النفسية، مث العمل على نقضها مبا يشبه الرياضة الفكرية، 
ذهب . ّيريد أن يدل على ما بلغ من قوة العارضة وسطوة الذهن وقدرة البيان

، فوضع رسائل على ألسنة )البخالء(هذا املذهب يف بعض صفحات كتابه 
وهم يف ( املفكرين يف عصره، ممن شاعت عنهم شائعة البخل ّكبار الكتاب أو
، يف نقض ما اتفق الناس على امتداحه )اإلصالح أو االقتصاد: لغتهم يسمونه

من معاين البذل والكرم واجلود والعطاء واإلنفاق، واالستدالل على صحة ما 
بلغ، و. ُّاتفقوا على مدحه من صفات البخل والشح واملنع واإلمساك والتقتري

ًيف قدرته على قلب احلقائق وتلبيسها، مبلغا يثري العجب، حىت ظن بعض 
إنه يصعب أن يعرف اإلنسان من مسالك البخل : الناس به البخل، وقالوا

  !وحجج البخالء ما عرفه اجلاحظ، مث ال يكون منهم
، )٢(مث إنه وضع، يف أول الكتاب، على لسان أستاذه سهل بن هارون

ً، وحيتج له احتجاجا طريفا، ))اإلصالح((بالتزام منهجه يف ًكالما ينصح فيه  ً
ِْإذا زدت يف املرق فزد : عبتموين حني قلت للغالم((: يسوقه على النحو التايل ََ َ

                                                            
كان يتعصب على . من أصل فارسي). ھ٢١٥ت(ّمن كبار كتاب العصر العباسي ) ٢(

ًوكان ميلك حسا فنيا جعله يضع . ّأصبح قيم بيت احلكمة يف عهد املأمون. العرب
ُمثلة وعفرة((ّله كتاب منظوم مساه . ًكالما على ألسنة احليوانات كليلة (، على مثال ))ُ

 .ُالبن املقفع، وكتب أخرى ضاعت كلها وبقيت منها نقول يف كتب األدب) ودمنة



  
٤٢٧  الكرمي األشرتعبد .  د– مواقف خمتارة من كتب الرتاث

إذا ((: وقد قال النيب . يف إنضاج اللحم،لنجمع بني التأدم باللحم واملرق
ًطبختم حلما فزيدوا من املاء، فإن مل يصب أحدكم حلما ًْ ِ   .))ًََ أصاب مرقاُ

ُوعبتموين خبصف النعال وبرتقيع القميص، وحني زعمت أن النعل ((
ّاملخصوفة أبقى وأوقى، وأنفى للكرب وأشبه بالنسك، وأن الرتقيع من احلزم وقد . ِْ

ُوقد لفقت سعدى ابنة عوف. ِ خيصف نعله ويرقع ثوبهكان النيب  ْ ، إزار )٣(َ
وكان يف ثوب عمر بن ). ّة الفياضطلح(، وهو )جواد قريش(، وهو )٤(طلحة

فرتقيع الثوب جيمع مع اإلصالح التواضع، وخالف ذلك . اخلطاب رقاع جلد
ْوقد زعموا أن اإلصالح أحد الكسبني، كما زعموا . جيمع مع اإلشراف التكرب

َوقد جرب األحنف. أن قلة العيال أحد اليسارين
وقال عمر بن .  يد عنـز)٥(

ًوإن للغىن سكرا وإن للمال ((. )) فقد أكل دجاجةمن أكل بيضة((: اخلطاب 
ََوقال زيد بن جبلة. فمن مل حيفظ املال من سكر الغىن فقد أضاعه. ))َلنزوة

)٦( :
ّسكر الغىن أشد من سكر اخلمر(( ْ ُ((!  

. بل العلماء: العلماء أفضل أم األغنياء؟ قال: وقد قيل لرئيس احلكماء((
األغنياء أكثر مما يأيت األغنياء أبواب قيل فما بال العلماء يأتون أبواب 

                                                            
ا من أزواج ط) ٣(  ).أخت عبد الرمحن بن عوف؟(لحة بن عبيد اهللا ُيفهم من النص أ
ّمن العشرة املبشرين، ومن أغنياء قريش. طلحة بن عبيد اهللا) ٤( َ ُقتل يف وقعة . يضرب بسخائه املثل. َ

 ).ھ٣٦(ََاجلمل 
ّاألحنف بن قيسنب معاوية املري التميمي، سيد متيم، وأحد العظماء الدهاة ) ٥( ّ

 يف البصرة، ووفد على عمر حني آلت اخلالفة إليه، ولد. الفصحاء الشجعان الفاحتني
 .ّوشهد الفتوح يف خراسان، واعتزل الفتنة يوم اجلمل، وشهد صفني مع علي

وفد فيهم على عمر . شخصية كبرية مرموقة من شخصيات البصرة يف زمن متصريها) ٦(
 .بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٢٨  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

!... ))ملعرفة العلماء بفضل الغىن، وجلهل األغنياء بفضل العلم: العلماء؟ قال
ُ، وشيء يغين )املال: يعين(ّوكيف يستوي شيء ترى توجه اجلميع إليه ((

ّ، فأنا أقدم املال على العلم، أرى املال به )العلم: يعين(بعضهم فيه عن بعض 
  !))ِلعامل وبه تقوم النفوسُيغاث ا

- ٢ -  
  صوت اإلنسان الحق

  )))المكافأة وحسن العقبى((من كتاب (
  ألحمد بن يوسف

كتاب ((كتاب فريد من كتب احلكايات واألمسار، مساه صاحبه 

))املكافأة وحسن العقىب
ا اخلري )٧( َ، وقصره على أخبار خمتارة، فعل أصحا

: وامسه(وكان صاحبه . جوزوا بالشرُفكوفئوا باخلري، وفعل بعضهم الشر ف

 يف ّ، من كتاب الدولة الطولونية اليت قامت يف مصر،)٨()أمحد بن يوسف

                                                            
أمحد أمني : ض بتحقيقه وجالء غوامضه. ١٩٤١ القاهرة –ق املطبعة األمريية ببوال) ٧(

 .وعلي اجلارم
 ).ھ٣٣٠ت بعد (أبو جعفر أمحد بن أيب يعقوب يوسف، الكاتب املعروف بابن الداية ) ٨(

ُعرف باألدب وأخذ حبظ من الفلسفة والطب واحلساب والفلك، وله ديوان شعر مل 
مثقف أدنته خربته باحلياة العملية . ه إىل مصروانتقل به أبو. أصله من العراق. يصل إلينا

من فهم صالت الناس بعضهم ببعض، يف مرحلة مضطربة من حياة الدولة اإلسالمية 
ّفهذا الذي مكنه من رصد بعض املواقف اإلنسانية ). ظلم وفساد ومصادرات واغتيال(

كما (تامة النبيلة، يف غمار هذه األحداث، لفته إليها تكوينه يف ظل أب ذي مروءة 
ا يف الكتاب )يقول ياقوت ، وعرضها بلغته )وعددها إحدى وسبعون(، فجمع حكايا



  
٤٢٩  الكرمي األشرتعبد .  د– مواقف خمتارة من كتب الرتاث

  .)٩(القرن الثالث للهجرة

ّوميكن أن نعد الكتاب من كتب الرتبية العملية، جيري على أسلوب 
آبائنا يف تقومي اإلنسان، عن طريق العربة واالقتداء بأصحاب الفطرة السليمة 

  .نفوس الصاحلةوال

يف مصر، ) كما كانت تسمى آنذاك(وقد لفت نظري أن وزارة املعارف 

وحجة الوزارة، يف ). التوجيهية(فرضت قراءته على طالب الشهادة الثانوية 

عايل : أغلب الظن، أن الكتاب يقع يف الطبقة األوىل من كتب النثر العريب

ور يف احملن واألزمات، البيان، قوي التعبري عن النفس اإلنسانية وهي تتض

. وتنتظر اخلالص، أو هي تشرق مبعاين اخلري وبفعل اجلميل واألنس به وبأهله

ّمث إنه، يف معىن من معانيه، ميكن أن يعد من تراث مصر األديب يف العصور 
ويف . ّ كان من كتاب الدولة الطولونية- َّ كما قدمنا - املتقدمة، ألن صاحبه 

ًمساء قرى، ماتزال مواضعها معروفة، إىل اليوم يف الكتاب حكايات ترد فيها أ
  .مصر، وترتدد على ألسنة الناس

                                                                                                                                
ًكتب كتابا آخر عن أمحد بن طولون مؤسس . الرصينة احملكمة الواضحة الدالالت

 .ُالدولة الطولونية يف مصر وابنه مخارويه بن طولون
الهلا عن الدولة أعلنت استق). ھ٢٩٢ - ٢٥٤(حكمت مصر أقل من أربعني سنة ) ٩(

َبعد أن وىل اخلليفة العباسي مؤسسها أمحد بن طوالن على مصر . ھ٢٦٤العباسية سنة  ُ ّ
مث تتابع عليها أوالده إىل أن انتهى أمرها، . ّ، فضبط أمورها وضم إليها سورية)ھ٢٥٥(

ا يقل عن أربعني سنةھ٢٩٢زمن املكتفي باهللا سنة   .، فمجموع حيا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٣٠  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ِفمن مجاع هذه املعاين اليت ترفع من قيمة الكتاب الرتبوية واألدبية والتارخيية، كان 

  .))كتاب مطالعة لطالب الشهادة الثانوية((ميل الوزارة يف مصر إىل تسميته 

فإين . سورية يومذاك بعيدة عن هذا التقليد يف ))وزارة املعارف((ومل تكن 

))َُالطرف((ًأذكر أن كتابا يف املطالعة كان يسمى 
، ويضم جمموعة من )١٠(

ًاحلكايات واألمسار القدمية، تولت مجعه جلنة من كبار أدباء الشام، كان مقررا 
  .يف املرحلة اإلعدادية

بين عجب شديد من ينتا) َُاملكافأة والطرف(فحني أعود إىل الكتابني اليوم 

قدرة طالبنا، يف مصر والشام، منذ ما يقرب من نصف القرن، على مطالعة 

  .هذا النمط العايل من التعبري احلي، وفهمه واالستمتاع به

* * *  

ِّنعود إىل كتاب املكافأة، فإين قرأت فيه هذه احلكاية اللطيفة اليت تصور 
ّط اخلليفة املوفق على أحد كتابه، ِفقد سخ: اإلنسان يف املرتبة اإلنسانية العالية

ًوطالبه مبال جسيم يرده إليه، ووكل مبقاضاته رجال من رجاله فلما اشتد هذا . َّ

  :الرجل يف مقاضاة الكاتب أجابه الكاتب، وهو يف العذاب

ّواهللا ما بقي يل شيء، وما ملكت قط ما هو أحب إيل من نفسي(( - ُّ ُ !

ًاهللا ما أملك على األرض وال فيها دينارا وال و! يا سيدي((: فقل ألمري املؤمنني
ّدرمها وال جوهرا، وأنت أوىل بالتطول َ ً ً

  .)) على خادمك)١١(

                                                            
 .َُطرف: مستحدث عجيب، واجلمعكل شيء : ُْالطرفة) ١٠(
 .اإلحسان: يعين) ١١(



  
٤٣١  الكرمي األشرتعبد .  د– مواقف خمتارة من كتب الرتاث

ذه الرسالة إىل اخلليفة ويف الطريق أغرته نفسه أن . فانصرف الرجل عنه 

ّيدس يف الرسالة اسم رجل يف الديوان كان يكرهه، فنقل إىل اخلليفة الرسالة 
ما أملك على وجه األرض ! يا سيدي: يقول لك الكاتب((: على الوجه التايل

  !))وال بطنها غري مئة ألف هي يل عند الطائي

  :ّفلما مسع الطائي هذا الكالم أقر به وقال. فأمر املوفق بإحضار الطائي

  ! ))وأنا أحضرها. هي له يف ذميت، وهي يف بغداد! نعم(( -

ا وسلمه إىل املوفق)١٢(وكتب خطا مث أخذ الرجل .  الطائيوانصرف. ّ 

ّالذي زور الرسالة يعاين من عذاب الضمري، وكرب يف عينه صنيع الطائي، 
  :مث قال له. ُوصغر هو يف عني نفسه، فباح للموفق مبا فعل يف الرسالة

  .))ّ خمري بني الصفح عنه والعقوبة عليه)١٣(وسيدي األمري(( -

ة أخرى، فاستحلفه أن ُفحسن اعرتافه يف عني املوفق، واستدعى الطائي مر

  :فقال الطائي. يصدقه احلديث عن هذا املال

ولكين ملا رأيته قد عاذ يب، . ماله عندي درهم واحد: وحق رأس األمري((

. ُتيقنت أنه مل تبق له حيلة يف املدافعة عن نفسه، فتحملت هذا املال عنه

  !))وواهللا ما أملكه، ولكين رجوت أن أصل إليه جباهي ولطيف حيليت

َوهذا مثل آخر من أمثلة الكتاب، أنقل مقاطع منه، مع بعض التصرف 
  .الذي ال يقلل من مجال بيان الكاتب
                                                            

 .ّاإلقرار، مبعىن الصك اليوم: يريد) ١٢(
 .أمري املؤمنني) ١٣(
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كان مبصر رجل من الفقهاء مشهور االسم، وله حلقة عظيمة ((

، فبينما هو يف صدر احللقة إذ واىف عالن بن املغرية)١٤(باجلامع
ُ ّ فلما رآه . )١٥(ْ

  !))، مث خطا إليه حىت لقيهًمقبال حنوه، قام إليه على رجليه

واستكثر طالب الفقيه قيام شيخهم وحفاوته بالرجل، على هذه الصورة، 

ِّمع حداثة سنه   :ّوأحس الشيخ مبا أضمر الطلبة، فقال هلم. ِ

َما أعلمين مبا أضمرمت(( كانت عندي : ولكنين أريكم عذري فيما فعلت! َ

. بإدخال امرأته عليهوطالب زوج ابنيت . ألف دينار وديعة لرجل باملغرب

  :فقالت يل أمها

  ّ ما الذي تراه فيما قد أحل فيه هذا الرجل؟-

  . )١٦(نستعمل فيه التجوز: فقلت هلا

  !))ّلنا حساد خناف مشاتتهم، والبد أن تعينين على التجمل: فقالت يل

وظلت املرأة تداور زوجها الفقيه، وأغرته بشراء جهاز ميكن أن يباع يف 

  .إىل استعمال الوديعة اليت يف حوزتهأي وقت، ودفعته 

ْفجهزت ابنتها جبميع املال، وأدخلتها على زوجها(( َّ وجاء صاحب . ))َ

  !َالوديعة، ورفض زوج البنت أن خيرج شيء من اجلهاز خارج البيت

                                                            
 .))مصر القدمية((ًومايزال قائما فيما يسمى اليوم . جامع عمرو بن العاص) ١٤(
ّيبدو أنه كان عظيم املال، معروفا بالغىن، على حداثة سنه) ١٥( ً. 
 .والتقليد يف مصر أن يتحملها أهل العروس. ت العرس واجلهازالتقليل من نفقا) ١٦(



  
٤٣٣  الكرمي األشرتعبد .  د– مواقف خمتارة من كتب الرتاث

ًوسقط يف يدي، ورأيت الفضيحة يف الدارين متصدية يل((: يقول الفقيه ُ .

ّبت بليلة ما بت مبثلها، مث انتبهت قبل ِواعرتاين ما خفت منه على عقلي، و ُّ

  :ِالفجر، فصحت بالغالم

  .)١٧( أسرج يل-

ِوركبت وسرت بطوع عناين َْ
ُ، فلم يزل بغلي يسري حىت دخلت زقاق )١٨( ُ
ّفلما رآين قام إيل، وأقبل علي فقال. ّعالن بن املغرية، فدخلت عليه ّ:  

ُ واهللا لو بعثت إيل لسرت إليك، فاشرح يل أمرك- ّ َ.  

  !))َغلبتين العربة وحالت بيين وبني الكالمف

ّمث حكى له الفقيه حكاية الوديعة، ومقدارها، فضحك عالن، وطلب من 

  :وقال. غالمه أن يأتيه باملال

ا شأنك:  هذه ألف ومخسمئة دينار- . ألف للوديعة ومخسمئة تصلح 

  :مث قال

ليك، مىت أشكر إفرادك إياي بعد اهللا، بتأميلي يف حادثة حدثت ع((

  !))فأعانين اهللا على مكافأتك

  !))ًقد مسعنا عذرك، وعلينا عهد اهللا إن لقيناه إال قياما((: فقال الطلبة

                                                            
 .للركوب) ١٧(
 .أسلم قيادته لعنان الدابة، الستيالء احلرية عليه) ١٨(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٣٤  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

- ٣ -  

ْجالل الملك ومعانيه ُ  

  )))التاج في أخالق الملوك((من كتاب (

)) كتاب التاج((ّأخذت أقلب، يف يدي 
َ، الذي ينسب إىل اجلاحظ، )١٩( ُ

ذا اخلاطر، عن . نسبته إليهأريد أن أسعى إىل التحقق من  ًوكنت مشغوال، 
ّمتلي ما يف الكتاب من حقائق النفس البشرية حني تكون يف مرتبة القدرة على 

من حوهلا من الناس، والتحكم يف أنفسهم وأمواهلم ومصائرهم، ال يردعها يف 

  .ذلك إال رادع الضمري الذي يصحو وينام

 هذا املعىن، فعجبت للنفس تركت أمر نسبة الكتاب إىل صاحبه وتتبعت

ْكيف كانت متتحن بتجربة امللك وحترتق بنارها، مث هي : البشرية
ُ

 مبا هي فيه –ُ

م- َ ال تكفيها عرب احلياة ووقائع التاريخ وال سري رجاله وال جتار َِ هذا كله ! ِ

ويف احلياة نواميس ال مفر من اخلضوع هلا، وأوهلا املوت الذي يطوي الناس 

م منحوا . ا اقتنوه أو سلبوهومنازهلم وم ُفكيف إذن كانت احلال تكون لو أ
  اخللود على األرض؟

                                                            
، وماتزال الشكوك )ه٢٥٥ت( نسب إىل اجلاحظ )) التاج يف أخالق امللوك((كتاب ) ١٩(

 ورأى أن ،)١٩١٤رة املطبعة األمريية بالقاه(حققه أمحد زكي باشا . تعتور نسبته إليه
 بعد القرن الثامن اهلجري، إذ كان ))يف أخالق امللوك((أضيفت إىل امسه ) التاج(كلمة 

 .)) أخالق امللوك((ًذكر للجاحظ كتابا باسم ) ه٦٨٩ت(ياقوت 



  
٤٣٥  الكرمي األشرتعبد .  د– مواقف خمتارة من كتب الرتاث

فما الذي يتبقى هلم من : مث إنا لو تركنا هذا كله، وبقينا يف قيد احلياة

ة امللك ومظاهرها اخلادعة وصورها الرباقة  ّمعاين احلياة العميقة اليت تدفنها أ
ا الباهظة؟ وأين يصري معها،  دفء األسرة والبيت، واجتماع الشمل، وتبعا

ْوألفة الود، ومجال العشرة، وراحة املباسطة؟ ِ  
ُ يقيم بينه -ً وأنا أنقل األخبار دائما عن هذا الكتاب -لقد كان معاوية 

وقد أحب بعض ولد املأمون أن يراه ! ًوبني ولده بابا ال يفتحه إال احلاجب
ما إىل ذلك !... ال واهللا((: هحني اشتد به وجع املوت، فرده احلاجب بقول

ّولكن إن شئت أن تراه من حيث ال يراك، فاطلع عليه من ثقب يف . سبيل
  !))ّفجاء الولد حىت اطلع عليه وتأمله، مث انصرف... ذلك الباب

ًوكان بعض ملوك العجم ال يعرف هلم مبيت، إمعانا يف احلذر، فكان  َ ُ
ًيفرش للملك منهم أربعون فراشا يف أربعني  ًموضعا، مث لعله ال ينام يف واحد ُ

  !منها على اإلطالق
ِوكانت حكاية امللك مع من حييط به، من أعوانه وحواشيه، تدخل يف 

َ
فهم، حبكم موضعهم منه، قادرون على أن يسلبوه إنسانيته : هذا الباب

ًويبدلوه بتاجها الذي هو من صنع اهللا، تاجا من صنع أنفسهم وهم ال . ُ
م، يف آ ا بأيديهميدرون أ   .خر األمر، ميسخو

َُّفقد غضب بعض ملوك األعاجم على واحد من مساره، فلم جيد هذا 
يق احلمري، ((ًبدا، إلرضائه، من أن يتعلم  ُنباح الكالب، وعواء الذئاب، و

ً، ويكمن للملك، قريبا من ))وصياح الديوك، وشحيج البغال، وصهيل اخليل َ ُ َ
  .ُجملسه، وخيفي نفسه



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٣٦  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

! ))َّمل يشك امللك أنه كلب وابن كلب(( – يقول الكتاب –فحني نبح 

  :َفتلفت يسأل من حوله

   انظروا ما هذا؟-

ِفعوى الرجل حينئذ عواء الذئاب، فنـزل امللك عن سريره
َ

فنهق الرجل . ِ

لس وجاء الغلمان يتتبعون الصوت، فصاح . يق احلمار، فغادر امللك ا

ُتمعوا فاقتحموا عليه فأخرجوه وهو عريان مث اج. ِّصياح الديكة، فارتدوا عنه
  :وقالوا للملك...! خمتبئ

  !))هذا مازيار املضحك(( -

  :َّفضحك امللك حىت تبسط، وقال

  ؟))ما محلك على هذا: ويلك(( -

ّإن اهللا مسخين كلبا وذئبا ومحارا، ملا غضب علي امللك((: قال ّ ً ً ً((!  

* * *  

ّأخرى تصور جالل النفس ًعلى أن يف الكتاب، إىل جانب هذا، صورا 
ا على  النهوض مبا يكتنفها من أثقاله  َالبشرية وهي يف حمنة امللك، وقدر ْ

ُ
  .ّوتقاليده وأعبائه وحواشيه، وعلى احلفاظ على مسو مكان اإلنسان فيه

اء امللك كرما على احملتاجني،  ًفهذه هي النفوس العظيمة اليت تألقت يف  ْ
ُ

ًوعفوا عن املسيئني، وتغافال ً عن اهلفوات، وتكرميا ملن يستحقون التكرمي، ً
ِوعدال بني الناس خاصتهم وعامتهم، وقريبهم وبعيدهم على السواء، فرتكت  ً

  .ًالدنيا خريا مما كانت عليه قبلها



  
٤٣٧  الكرمي األشرتعبد .  د– مواقف خمتارة من كتب الرتاث

رام جور(( َفمما حيكى عن  َ، أنه خرج يوما لطلب الصيد، فعار)٢٠(ُ ً
 به )٢١(

  :فقال للراعي. )٢٢(فرسه حىت وقع إىل راع حتت شجرة، وهو حاقن
ِاحفظ علي عنان دابيت، حىت أبول(( -

ّ((.  
ًفأخذ بركابه حىت نزل، وأمسك عنان الفرس، وكان جلامه ملبسا ذهبا ً َّ .

رام، فأخرج من خفه سكينا، فقطع بعض أطراف  ًفوجد الراعي غفلة من  ّ ّ ُ
رام رأسه فنظر إليه فاستحيا. اللجام  وأطال ْ، ورمى بطرفه إىل األرض،)٢٣(فرفع 

وجعل الراعي يفرح بإبطائه عنه، حىت . االسترباء ليأخذ الراعي حاجته من اللجام
  : فقال)٢٦( قد أخذ حاجته من اللجام، قام)٢٥( أنه)٢٤(إذا ظن
ّقدم إيل فرسي، فإنه قد دخل يف عيين مما يف هذه الريح، ! يا راعي(( - ّ ّ ّ

  !))فما أقدر على فتحهما
ّفقرب الراعي فرسه، . تفقد حلية اللجامَّوغمض عينيه لئال يومهه أنه ي

  :ّفلما وىل، قال له الراعي. فركبه
  ؟))كيف آخذ إىل موضع كذا وكذا! أيها العظيم(( -

                                                            
رام جور اخلامس ابن يزدجرد ) ٢٠(  - ٤٢٠حكم من سنة (َمن ملوك الفرس، وهو 

- . ول يف التاريخ، إىل شخصية أسطوريةُعرف بالرفق والعدل، حىت حت). م٤٣٨
 ). سنة٨٣جعله الفردوسي، يف الشاهنامة، حيكم (

 .تاه به وانصرف يف كل اجتاه) ٢١(
 .من ال ميلك أن حيفظ بوله) ٢٢(
رام) ٢٣(  .َامللك 
رام) ٢٤(  .َامللك 
 .الراعي: يريد) ٢٥(
رام) ٢٦(  .َامللك 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٣٨  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

رام   ؟))وما سؤالك عن هذا املوضع((: َقال 

ُهناك منـزيل، وما وطئت هذه الناحية قط غري يومي هذا، وال أراين ((: قال
)٢٧(أعود إليه ثانية

((!  

  :رام، وفطن ملا أراد، فقالَفضحك 

ًوأنا رجل مسافر، وأنا أحق بأال أعود إىل ههنا أبدا(( - ّ
)٢٨(

((!  

  :ّفلما نزل عن فرسه، قال لصاحب دوابه ومراكبه. مث مضى

ا أحدا(( - ًإن معاليق اللجام قد وهبتها لسائل مر يب، فال تتهمن  ّ ّ ٍ((!  

بن أيب سفيان، وأبو ومثله أنو شروان، وسليمان بن عبد امللك، ومعاوية 

ْوسعوا رعاياهم، وتغاضوا عنهم، وواسوهم يف أمواهلم، : )٢٩(جعفر املنصور َ َ ُ ِ َ
وهذه أخالق امللوك معروفة يف سريهم ((. َوحفظوهم يف خلفهم وعياهلم

ِ من هو دون امللك)٣٠(وكتبهم، وإمنا يتفقد مثل هذا
َ

ّفأما امللك فيجل عن كل . 
ِ

  .))ُشيء، ويصغر عنده كل شيء

                                                            
 .ًخوفا من أن ميسك به) ٢٧(
 .لرجليرمي إىل طمأنة ا) ٢٨(
طبعة الشركة اللبنانية (وما بعدها ) ١٠٧(ويف الكتاب املذكور حكايات عنهم ص ) ٢٩(

 ).للكتاب
رام جور) ٣٠(  .ُيشيـر إىل جلام 


